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Skolestyrets årsrapport for året 2017
Menighetsbibelskolen tilbyr studenter en ettårsenhet i menighets- og misjonsarbeid.
Dette studiet er en NOKUT godkjent fagskoleutdanning som gir 60 fagskolepoeng.
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Styrets overordnede vurdering av de samlede resultater, ressursbruk
og måloppnåelse for 2017
Menighetsbibelskolen (MBS) har et omfattende og NOKUT godkjent
kvalitetssikringssystem, som er et nyttig verktøy for å sikre kunnskap om skolens drift
og oppnådde resultater. I kapittel 3, som kalles “Årets aktiviteter og resultater”, er det
en grundig presentasjon av de 6 områdene som skolen mener er de viktigste
indikatorene på hvorvidt skolen lykkes med å tilby det studietilbud som vi er forpliktet
til.
De seks hoved indikatorene for kvalitetsoppnåelse er:
• Studentgruppens nivå og bakgrunn ved opptak
• Læringsmiljø, infrastruktur og undervisningsressurser
• Gjennomføring av fagplanen og studentkontrakt
• Studentenes helhetlige vurdering
• Eksamensresultater og gjennomstrømming
• Yrkesrelevans og samfunnsnytte
Med bakgrunn av den analyse som presenteres i kapittel 3 er styret tilfreds med de
samlede resultater, ressursbruk og måloppnåelse for 2017.

1.2

Kort omtale av de sentrale forhold, interne og eksterne, som har hatt betydelig
innvirkning på oppnådde resultater.
Den viktigste kvalitetsfaktor for en skole som MBS er de ansatte og den generelle
kvaliteten på undervisningen. Skolen hadde i 2017 sitt første hele år med undervisning
bare i Oslo og Kristiansand, styret er tilfreds med hvordan det har fungert.
Etter bare ett års virksomhet i Kristiansand opplevde vi, nokså overraskende, at en
bibelskole etablerte seg i samme bygning som MBS. Denne bibelskolen er en "kapitel 4
skole", som jo er et annet tilbud enn en fagskole, men likefullt henvender de seg ofte til
samme målgruppe av potensielle studenter. Styret er imidlertid godt fornøyd med den
nærhet som er mellom MBS og LEV-Bibelskole og tror at det vil oppleves som positivt
av studentene, grunnet i et generelt større miljø, som f.eks. i forb. med lunsj og annen
fritid. Skolenes ledelse har også kvartals vise møter der vi orienterer hverandre om
aktiviteter som kan være nyttig å kjenne til.
Etter at LEV-Bibelskole etablerte seg i Kristiansand gikk studentantallet klart ned, men
det totale student antallet høsten 2017 var likevel 36, 1 mer enn de 35 som opprinnelig
var maks antall og det som skolens statstilskudd har tatt som utgangspunkt.
Ut fra den informasjon som omtales i kapittel 3 er styret av den oppfatning at skolen har
et godt arbeidsmiljø, både for ansatte og studenter. Skolen benytter også den fleksibilitet
som fagplanen gir slik at studentenes behov er med på å påvirke skolens undervisning.
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En overordnet framstilling av de viktigste prioriteringene for 2018.
Styret har besluttet at tre områder skal ha særlig fokus i 2018.
a) Faglig innhold
• Avtalen med Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) skal sluttføres
• Fullføre en revisjon av læringsutbyttebeskrivelsen
• En dypere analyse og klarere presentasjon av skolens samfunnsnytte
• Tettere samarbeid mellom ansatte i avdelingene, flere fagdag etc.
b) Forutsigbare rammevilkår
• Tett kontakt med KFF
• Arbeide med fylket, bruke lokale ressurspersoner
• Se langsiktig, fokus på kommende tilskuddsbrev
c) Rekruttering (kvalitetssikre studenttilgang)
• Legg til rette også for Kr.S blir med på avtale med HLT
• Be begge avdelingene presentere en bedre fundamentert markedsplan
• Bedre profilering på internett

1.4

Styrets overordnede vurdering av institusjonens muligheter og utfordringer
fremover.
Styret ser at MBS sitt skoletilbud er et unikt tilbud innenfor pinsebevegelsen spesielt,
men også langt utenfor skolens egen konfesjonelle ståsted. Styret tror at skolens
mulighet til å gi studentene en solid kunnskap og erfaring fra arbeid i andre land vil gi
en fortsatt god utvikling.
MBS har en god og jevn virksomhet der både studenter og ansatte gir uttrykk for stor
grad av tilfredshet. Likevel er nok skolens størrelse både skolens største utfordring og
mulighet. Skolens lave studentantall gir god oversikt og nærhet mellom ansatte og
studenter. Samtidig kan det lave studentantallet føre til et for svakt studentmiljø.
Styret er også tilfreds med den regelmessige kontakt det er mellom skolen og Kristne
Friskolers Forbund (KFF). Styret mener at det er betryggende at det også er jevnlig
kontakt mellom de tre fagskolene som alle er medlemmer av KFF.
Styret tror en eventuell avtale med HLT, som vil gi studenter fra MBS med fullført
utdanning avkortning mot en Bachelor i ledelse og teologi, av studentene vil oppleves
som svært positivt.

1.5

Likestilling, diskriminering og tilgjengelighet
Skolen praktiserer full likestilling og er åpen for alle. Av studentene er det som senere
vist en overvekt av kvinner, det er det også i skolens styre. MBS er kjent med de
rapporteringskrav som er gjeldene og skolens administrasjon er oppdatert på bl.a.
informasjon fra Universitet- og høyskolerådet: Hvordan oppfylle likestillingslovens
aktivitets- og redegjørelsesplikt.
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Introduksjon til virksomheten og hovedtall
Menighetsbibelskolen tilbyr en ettårsenhet i menighets- og misjonsarbeid. Skolen ble
godkjent av departementet august 1981, da som en bibelskole. I 2005 ble studietilbudet
godkjent av NOKUT, nå som en fagskoleutdanning som gir 60 fagskolepoeng. Skolen
utdanner til både lønnet og frivillig arbeid i menigheter og organisasjoner, i inn og
utland.
Skolen eies av Pinsemenigheten Salem Sandefjord og har følgelig sin tilknytning til
Pinsebevegelsen. Skolen er naturligvis åpen for alle, uavhengig av konfesjonell
tilhørighet.
Skolens undervisning er bygd opp rundt seks hovedtema, de er:
• Bibelkunnskap, troslære og etikk
• Pinsebevegelsen, teologisk profil og spiritualitet
• Ledelse og selvutvikling
• Menighets- og organisasjonsutvikling
• Kommunikasjon og kulturforståelse
• Diakoni og misjon
Skolen tilbyr også opphold i menigheter eller organisasjoner i Norge, samt besøk til
forskjellige land som for eksempel Kenya, USA, India, Filipinene, Jordan, Israel og
Tyrkia.
MBS har kapasitet til å ta imot flere enn 35 studenter, 35 studentplasser må derfor
forstås som et minimumsantall før skolen kan fastsette at det ikke er ledige
studentplasser.
Skolen har 6 ansatte: Rektor, 2 avdelingsledere og i tillegg 3 personer som har både et
undervisnings og administrativt ansvarsområde. I tillegg benyttes det et betydelig antall
timelærere som gir skolen den praktiske forankring som en fagskole bør ha.
Skolen har en ordnet økonomi med tilfredsstillende likviditet. Skolen er finansiert
hovedsakelig i form av statstilskudd, i 2017
utgjorde det kr. 3.262.000,-. Studentene har i 2017 betalt kr 8.000,-som studentavgift pr
semester, en økning med kr 2.000,-. Det vil ikke bli prisøkning i 2018. Utgifter i
forbindelse med reiser kommer i tillegg. Skolens totale inntekter i 2017 var kr
4.778.000,- og ga et overskudd på kr 148.000,- Det opplyses at tallene ikke er revidert
og at skolen antar at endelige overskudd vil bli ca kr. 25.000,- lavere.
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Årets aktiviteter og resultater
Studentgruppens nivå og bakgrunn ved opptak

3.1.1 Informasjonsinnhenting
Til informasjonsinnhenting benyttes hovedsakelig de skjemaer som vi regelmessig sender inn
til DBH – Fagskolestatistikk. Dette er en nasjonal database for statistikk om
fagskoleutdanning som omfatter alle fagskoler i Norge. Her fremkommer antall studenter,
kjønn, alder og om de er opptatt med generell studiekompetanse, realkompetanse, yrkesfaglig
kompetanse eller annen kompetanse.
3.1.2 Målkonkretisering og fakta
Skolen ønsker å ha kunnskap om studentenes nivå, kjønn og alder.
Det var 59 studenter som startet i januar 2017 og 36 studenter som startet august 2017, til
sammen 95 studenter, Vi har notert følgende:
• Kjønn: 55 kvinner og 40 menn hvilket betyr: 58 % kvinner og 42 % menn
• Kvalifikasjon før opptak: 91 med studiekompetanse, 1 med yrkeskompetanse,
2 med realkompetanse og 1 med annen kompetanse.
• Alder: Gjennomsnittsalderen ved opptak var 23 år, for høsthalvåret. For høsthalvåret var
gjensomsnittalderen 21 år.
3.1.3 Prosessering
Skolens ledelse synes det er ønskelig med en så jevn fordeling mellom kvinner og menn som
mulig, uten at vi dermed ønsker å la det være avgjørende ved opptak. Vi er ikke overrasket
over den tydelige overvekt av kvinner, det kan forklares med at vi for en stor del utdanner til
engasjement innenfor frivillige organisasjoner der vi vet kvinner er i flertall. Interessant er det
at det er nøyaktig samme prosentuelle fordeling mellom kvinner og menn i 2017 som i 2016,
men det ansees som tilfeldig. At studenttallet dermed viser en overvekt av kvinner er som
forventet. Skolen er imidlertid tilfreds med at andelen kvinner sammenlignet med 2015 har
gått ned fra 66% til 58%.
Som nevnt i årsrapport for 2016 hadde styret en klar forventning om at andelen studenter med
fullført videregående utdanning skulle stige markant. For året 2015 var andel studenter med 3årig videregående utdanning 33%, for studentene som startet august 2017 var dette tallet
100%. Styret har ikke noe i mot at noen studenter blir tatt inn etter en
realkompetansevurdering, men er tilfreds med at det store flertall er kvalifisert ved å ha
fullført 3 års videregående utdanning.
3.1.4 Bruk av kunnskapen til forbedring av kvaliteten
Skolens styre er tilfreds med situasjonen slik den nå er.
3.1.5 Konklusjon
Skolens ledelse har en god oversikt, samt en reflektert holdning vedrørende studentenes nivå
og bakgrunn ved opptak. Ingen spesielle tiltak er nødvendig.
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Læringsmiljø, infrastruktur og undervisningsressurser

3.2.1 Informasjonsinnhenting
For å innhente informasjon har vi benyttet:
• Skjema: Studentevaluering_undervisningskvalitet.pdf
• Skjema: faglærers_evaluering.pdf
• Oversikt over CV til fast ansatte og timelærere
• Studentrådets årsmelding.
3.2.2 Målkonkretisering og fakta
Skolens målsetting er at studenter og undervisningspersonell skal uttrykke tilfredshet med
læringsmiljø, infrastruktur og undervisningsressurser og at både fast ansatte og timelærere,
innehar nødvendig kompetanse.
3.2.2.1 Studentenes tilbakemelding
Studentenes tilbakemeldinger er sortert under 4 hovedtemaer:
• generelt,
• undervisningsinnhold,
• undervisningsform
• undervisningsrelevans.
Det er foretatt undersøkelser flere ganger i løpet av året, hovedsakelig i forbindelse med
avslutning av høst og vårsemester. I tillegg gir studentene evaluering av hver gjesteforeleser.
Dette er ikke direkte tatt inn i denne årsrapporten, men er viktig informasjon for skolens
ledelse når den bl.a. knytter til oss besøkende lærere.
Studentene har gitt en svært tydelig tilbakemelding om tilfredshet med skolens totale
undervisningsopplegg. Siste år har den enkelte avdeling brukt egne spørreskjema der det ikke
har vært klare avkrysningsfelt, men mer skriftlige vurderinger. Det gjør at vi dette året ikke
har den vanlige poengskalaen å forholde oss til. Styret ser verdien av den frie skriftlige
formen, men ønsker likevel at avdelingene skal bruke samme type spørreskjema, og at disse
har klare vurderinger i form av tall-karakter. Dette for å lette arbeidet med å evaluere og
systematisere studentenes tilbakemeldinger.
3.2.2.2 Undervisningspersonellets tilbakemelding
Den enkelte lærer har svart på:
• 4 generelle spørsmål
• 3 spørsmål ad. relevans
• 3 spørsmål ad. metode
• 3 spørsmål ad. studentenes engasjement
Lærerne gir en sterk tilbakemelding om tilfredshet på alle områder. Vi har benyttet skolens
fastsatte skala, der lærerne skal svare på de aktuelle spørsmål med tall fra 1 til 5, der 5 er best.
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På spørsmål vedrørende generelle problemstillinger, relevans og metodikk var
tilbakemeldingene fra undervisningspersonalet entydig positive, men på spørsmål om
studentenes engasjement konstaterer styret at det i 2017 har vært noe større utfordringer.
3.2.2.3 Lærernes kvalifikasjoner
Skolen har CV-info fra alle de faste lærerne. Blant fast ansatte og timelærere bør det særlig
være representert tre typer kvalifikasjoner: Pedagogisk utdanning, teologisk utdanning og
praktisk erfaring fra pastor og misjonstjeneste.

3.2.3 Prosessering
Skolens ledelse mener skolen fullt ut kan si seg tilfreds med både studenters og læreres
tilbakemeldinger. Som nevnt ønsker styret at man for fremtiden skal gå tilbake til å bruke tallkarakter for evaluering av tilfredshet, dette for å gjøre prosessering enklere. I tillegg er det fint
om studentene oppmuntres til å gi frie skriftlige og muntlige evalueringer.
Vedrøre lærernes kompetanse, anses den som fullt ut tilfredsstillende.
3.2.4 Bruk av kunnskapen til forbedring av kvaliteten
Det er ikke avdekket spesielt svake områder, så skolen vil fortsette sitt generelle arbeid med
fokus på kvalitet forbedring.

3.2.5 Konklusjon
Skolens ledelse har en god oversikt, samt en reflektert holdning vedrørende utnyttelse av
skolens læringsmiljø, infrastruktur og undervisningsressurser.
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Gjennomføring av fagplanen og overholdelse av studentkontrakt

3.3.1 Informasjonsinnhenting
• Rapport: Lærerrådets vurdering av gjennomføring av fagplan
• Rapport: Lærerrådets vurdering av gjennomføring av studentkontrakt
• Rapport: Studentrådets årsmelding
• Rapport: undevisningshistorikk.xlsx
Som grunnlag for vurdering av hvorvidt skolen klarer å leve opp til det som beskrives i
fagplan og innholdet i studentkontrakten, er ovennevnte dokumenter innhentet. Det skal
bemerkes at studentrådet heller ikke i år har levert årsrapport.
3.3.2 Målkonkretisering og fakta
Studentene skal motta undervisning i alle tema slik det er beskrevet i fagplanen. Praksis, turer
etc. må være minst så omfattende og kvalitetsmessig gode som beskrevet.
Lærerrådet svarer bl.a. følgende på nedenstående spørsmål:
3.3.2.1 Mener lærerrådet at skolens 6 hovedtemaer som tilstrekkelige og relevante?
Lærerrådet mener de 6 hovedtemaene er relevante samtidig som de gir en tilfredsstillende
grad av fleksibilitet.
3.3.2.2 Er det noen av temaene som har fått tildelt betydelig mindre enn de
undervisningstimer som var planlagt, i så fall hvilke og hvorfor?
Lærerrådet mener at fordelingen mellom fagene er god. Lærerrådet mener det er positivt med
en så pass stor grad av fleksibilitet. Lærerrådet konkluderer for øvrig med at man ønsker for
høsten 2018 å ha en total gjennomgang av undervisningsmengde, da man tror at antall
undervisningstimer kan være for høy i forhold til den egeninnsats som bør forventes. Dette i
lys av at den totale arbeidsmengde skal være 1500 - 1800 timer.
3.3.2.3 Se igjennom fagenes kunnskapsmål, ferdighetsmål og holdningsmål. Er det noen av
disse målene som dere mener vi ikke har oppnådd? I så fall hvilke og hvorfor?
Lærerrådet er tilfreds ved at læringsutbyttebeskrivelsen av de fagene som danner grunnlaget
for samarbeid med Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) nå er justert. Den resterende
fagkretsen bør gjennomgå en lignende revisjon. Lærerrådet understreker viktigheten av at
skolen ikke trekkes i for sterk akademisk retning, selv om samarbeidsavtalen med HLT er
klart positiv.
3.3.2.4 Hvilke praksis har blitt gitt til studentene?
Lærerrådet påpeker, som tidligere år, at skolen sett fra lærerrådet sitt ståsted knapt har
“praksis” slik det forstås i enkelte andre sammenhenger. Skolens praksis er stort sett lærerstyrt
undervisning utenfor skolens lokaliteter, slik som ekskursjoner og lignende.
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De “praksistilbud” som her nevnes er ikke ment å være tilbud som alle studentene får hvert år,
men mer en opplisting av tilbud som de senere år har blitt gitt.
• Samarbeid med misjonsorganisasjon i Sør-Afrika
• Samarbeid med misjonsorganisasjon i Bolivia
• Besøk i Dream Center i USA (arbeid blant rusmisbrukere)
• Fritidsklubb for minoritetsgrupper
• Ukentlig praksis i bønneledelse, som består av tidebønn, lovsang og korte andakter. Bønn
for Oslo er en ukes arrangement hvor de er med i lederteamet. Bønnetur til Finnmark.
Retreat.
• Menighetsfordypningen: Hovedsakelig i den lokale menighets eget arbeid for tenåringer og
unge.
• Misjonstur til India, diakoni og misjon.
• Misjonstur til Kenya, diakoni og misjon
• Mange har ukentlig lederpraksis inn mot Filadelfia bibelskole, der de deltar i mindre
grupper, morgensamlinger, turer, samtaler, miljøbygging osv.
• Studietur til Tyrkia med besøk på flere bibelske steder med hovedfokus i gamle Efesus.
• Besøk til Jordan der studentene deltar i en lokal menighet i Øst-Amman. Studentene deltar i
menighetens gudstjenester, men også mye i arbeid blant barn og unge, med andakter og
undervisning. Studenter har besøkt Amman både i 2014 og 2015, begge gangene har
studentene fått hjelpe mange flyktninger fra Irak og Syria. Dette er i regi av vår
samarbeidsmenighet i Amman og denne menighetens daglige arbeid med både matutdeling,
undervisning og annet diakonalt arbeid.
Lærerrådet mener skolens praksisopplegg fullt ut dekker det vi lover i fagplanen.

3.3.2.5 Undervisningshistorikk
Hvert enkelt av de seks hovedfagene er ment å ha 130 undervisningstimer (780 timer), i
tillegg kommer “praksis” i de fire fagene der det er aktuelt. Det er laget en regel som tidligere
er klarert med NOKUT om at skolen kan tilpasse undervisningen med ca. pluss minus 30
timer dersom vi ser at studentenes behov og interesser bør føre til større fokus på enkelte
emneområder.
Lærerrådet har gjennomgått timeplanen og fått bekreftet at vi har gitt den undervisning som er
lovet i fagplanen og i skolens øvrige beskrivelse av studietilbudet.
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3.3.3 Prosessering
Det er ikke avdekket vesentlige avvik i forhold til fagplan og kvalitetssikringsdokument.

3.3.4 Bruk av kunnskapen til forbedring av kvaliteten
Skolen vil rutinemessig gjennomgå både fagplan og pensumliste med sikte på fornyelse.
Skolens ledelse vil særlig se på om skolens oppfyller de nye læringsutbytte beskrivelsene.

3.3.5 Konklusjon
Skolens ledelse har en god oversikt, samt en reflektert holdning vedrørende gjennomføring og
oppdatering av skolens fagplan samt kontrakten som inngås med den enkelte student.
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3.4
Studentenes helhetlige vurdering
Dette vurderingsområdet er valgt fordi skolen mener at studentenes totalopplevelse av
undervisningstilbudet er en viktig indikator på skolens kvalitetsoppnåelse.
3.4.1 Informasjonsinnhenting
• Skjema: Studentevaluering_undervisningskvalitet.pdf
• E-postadresse: MBSrisogros@gmail.com
3.4.2 Målkonkretisering og fakta
Studentene skal i alle deler oppleve at skolen når opp til hva som er kommunisert i skoleplan
og markedsføring.
Skolen har gjort kjent at studentene kan anonymt gi meldinger til skolens “ris og ros” e-post
adresse, men den har ikke vært brukt. Skolens ledelse tror at en årsak til liten benyttelse, er at
studentantallet er så lavt at skolens ledelse og lærere blir oppfattet som så tilgjengelig at det
blir mer naturlig å ta opp ting direkte. Tilbudet om e-postadressen vil likevel bli videreført.
I spørreskjema som skolen har delt ut er det stilt mange spørsmål som er besvart merd fri
tekst, men noen spørsmål er også besvart i form av tallkarakter.
• Til spørsmålet om undervisningens relevans var gjennomsnitt av de totale besvarelsene på
83% av høyeste tall.
• Til spørsmål om oppfølging av staben var også det 83% av høyeste mulige poengsum
• Til spørsmål vedrørende utbytte av reiser var gjennomsnitt enda høyere, der var det 86%
• Til spørsmål vedrørende kvaliteten på informasjon fra skolen var det klart svakere resultat,
der var det 65 % av maksimal poengsum
I de skriftlige frie evalueringene kommer det frem mange synspunkter som lærerrådet tar med
seg videre. Her nevnes at flere studenter påpeker at kvaliteten på undervisningen har vært litt
for varierende. Flere understreker også at de er blitt mer bevisst i verdispørsmål og mye mer
reflekterende.
3.4.3 Bruk av kunnskapen til forbedring av kvaliteten
Utover den stadige søken etter å heve kvaliteten på skoletilbudet, gir ikke studentenes
tilbakemeldinger grunnlag for særskilte tiltak.
3.4.4 Konklusjon
Skolens ledelse uttrykker glede over at studentene så tydelig uttrykker tilfredshet med
studietilbudet.
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3.5
Eksamensresultater og gjennomstrømming
Dette vurderingsområdet er valgt fordi skolen mener at eksamensresultater og
gjennomstrømming er en viktig indikator på skolens kvalitetsoppnåelse.
3.5.1 Informasjonsinnhenting
• Fraværsprotokoll
• Karakterprotokoll
3.5.2 Målkonkretisering og fakta
• Gjennomsnittsfraværet ved skolen skal være under 10 %
• Skolens karakterskala består av Bestått og Ikke bestått. Skolen har som mål alle studentene
som fullfører skoleåret skal få bestått.
• Maksimalt 10% av studentene avslutter studiet før fullført utdanning
Av de 59 studentene som skulle ha fullført skolen våren 2017 har vi følgende tall:
1 person fikk ikke bestått.
3.5.3 Prosessering
Skolens ledelse er svært tilfreds med at antallet studenter som bestod utdanningen våren 2017
var så høyt, tilnærmet 100%. Dette skyldes trolig at skolen har vært noe strengere med å ta
inn personer uten fullført 3-årig videre utdanning. Vi ser en klar bedring i antall studenter
som har fullført. Året 2015 var det bare 76% av studentene som fikk bestått, 2016 var det
89%.
3.5.4 Bruk av kunnskapen til forbedring av kvaliteten
Skolens ledelse er svært tilfreds med at tilnærmet alle studentene fikk bestått. I henhold til
skolens mål skal alle som virkelig ønsker å bestå kunne det, de studenter som tenger særlig
oppfølging skal få det.
3.5.5 Konklusjon
Ingen avvik er registrert og behovet for særlige tiltak er ikke tilstede.
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3.6
Yrkesrelevans og samfunnsnytte
Dette vurderingsområdet er valgt fordi skolen mener at tilbakemelding fra tidligere studenter,
nåværende arbeidsplass/engasjement, praksis veileder, ansatte og sensor gir kunnskap om
utdanningens kvalitet og relevans ved tanke på arbeids- og organisasjonsliv eller videre
utdanning. Skolens undervisningspersonale skal ha nær kjennskap til arbeids- og
organisasjonslivets behov. Sensorene skal gi en vurdering av skolens faglige nivå i lys av
relevans og kvalitet.
3.6.1 Informasjonsinnhenting
• Skjema: Studentevaluering_ettertid.pdf
• Samtale med interessenter
• Ekstern sensors vurdering
• Referat fra møte i lærerrådet
3.6.2 Målkonkretisering
• Undervisningspersonalet og sensor skal gi uttrykk for at de opplever undervisningstilbudet
som en kvalitetsmessig god utdanning med stor grad av relevans for det aktuelle arbeids- og
organisasjonsliv.
• Arbeidsgivere og frivillige organisasjoner melder tilbake at tidligere studenter har fungert
godt i de oppgaver de er blitt tildelt.
• Tidligere studenter er engasjert i relevant lønnet eller frivillig arbeid eller er i videre
utdanning.
3.6.4 Prosessering
a) Tilbakemelding fra ekstern sensor
Ekstern sensors tilbakemelding til skolen er en klar bekreftelse på at studiet er relevant og
med stor grad av samfunnsnytte. Sensor understreker at hun legger vekt på at MBS ikke bare
utdanner til lønnet arbeid, men også til frivillighetssektoren. Sensor påpeker at skolen tydelig
henvender seg til personer med en klar oppfatning av egen tro, dette da skolen tilbyr
utdanning innenfor menighets- og misjonsarbeid. Det er en kjent sak at det innenfor
menighetsliv i Norge er stor grad av frivillig arbeid, i mange menigheter er det ingen ansatte i
det hele tatt. Det er derfor viktig at nettopp denne sektoren får tilgang til frivillige
medarbeidere med kunnskap og erfaring til nettopp å lede den type arbeid. Sensor påpeker
også at de seks undervisningstemaene som er valgt er av god relevans for hva en person som
skal arbeide i en kirke bør ha kunnskap om.
Sensor er imidlertid mer spørrende til i hvilken grad ett år ved MBS kvalifiserer til lønnet
arbeid. Det at utdanningstilbudet heter “Menighets- og misjonsarbeid” oppleves som
betydelig bedre enn om navnet var Menighets- og misjonsledelse. Dersom en person skal
være ansatt for å lede en kirke eller organisasjon vil det i de fleste tilfeller være behov for
lengere utdannelser enn bare en ettårsenhet. Skolen kan derfor ikke forvente at en stor andel
av studentene går rett fra skolen inn i relevant lønnet heltidsarbeid som misjonærer eller
menighetsarbeidere.
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Sensor påpeker at skolens fagkrets gjør at studenter som ønsker å studere videre innenfor
feltet teologi og menighetsledelse bør ha stort utbytte av ett år ved MBS. Særlig er dette
relevant for studenter som ikke er så akademisk sterke og at det å begynne rett på et studium
på høyskolenivå kan oppleves som for krevende. Skolen bør derfor kunne forvente at en del
studenter etter fullført fagskoleutdanning vil søke seg videre til høyere utdanning innenfor
samme felt. Sensor er kjent med avtalen mellom MBS og Høyskolen for ledelse og teologi og
ser på det som et godt eksempel på nettopp dette.
b) Tilbakemelding fra eksterne interessenter
Arbeidsgivere og frivillige organisasjoner melder tilbake at tidligere studenter har fungert
godt i de oppgaver de er blitt tildelt.
Skolens ledelse har hatt flere samtaler med generalsekretær i Pinsemisjonen. MBS har av
Pinsemisjonen blitt oppfattet som så relevante at de har inngått en avtale om å anbefale
potensielle misjonsarbeidere å bli studenter ved skolen. Imidlertid understrekes det at man da
først og fremst tenker på “ett-åringer” som ønsker et godt fundament for en kortidstjeneste
som misjonsarbeider. De som ansettes i misjonen er hovedsakelig personer med lang
utdanning og solid kompetanse innenfor felt som f.eks. helse, bygningsingeniør eller høyere
teologisk utdanning.
Tilbakemeldinger fra kirker som har mottatt studenter etter fullført utdanning er entydig
positiv. Pastorer og andre menighetsledere opplever generelt at de som har fullført skolen er
mer kunnskapsrike, mer reflekterte og mer “tjenestevillige” enn det de hadde vært før
skoleåret. Det kommenteres av flere at studenter som har fullført studiet ved MBS er
“enklere” å integrere i menighetsarbeidet enn personer som valgte ett år på en stor bibelskole i
Australia eller USA, som jo mange velger.
c) Tilbakemeldinger fra tidligere studenter
Skolen har sendt ut spørreskjemaer til 94 personer som tidligere har vært studenter ved MBS.
Bare 18 har svart, trolig skyldes det at det ikke har vært tilrettelagt godt nok for på en enkel
og rask måte å svare. Skolens administrasjon vil sørge for å gjøre en ny henvendelse og da
med en bedre tilrettelagt undersøkelse.
3.6.5 Bruk av kunnskapen til forbedring av kvaliteten
Tilbakemeldingene fra både ekstern sensor og eksterne interessenter bekrefter skolens
oppfatning om at utdanningstilbudet med bare ett års varighet, naturlig mest utdanner til
frivillighetssektoren. Skolen blir av studenter ofte vurdert som et alternativ til ett år på
folkehøyskole eller ett år på en bibelskole.
Styret ser på tilbakemeldingene også som en bekreftelse på betydningen av en avtale med
Høyskole for ledelse og teolog, som vil gi studenter som vil fullføre en Bachelor i Ledelse og
teologi en avkortning på 40 av 180 studiepoeng som svært bra for studentene. Dette er også en
tydelig anerkjennelse av studiets relevans og kvalitet.
Administrasjonen vil komme tilbake med mer informasjon om tilbakemeldinger fra studenter.
Informasjon om relevans og samfunnsnytte har ikke avdekket betydelige avvik, men styret
ønsker å ha et fortsatt fokus på dette området.

MBS Styrets årsrapport 2017, publisert til DBH – Fagskolestatistikk 15. mars 2018

Menighetsbibelskolen

4

Side 16 av 28

Styring og kontroll i virksomheten

4.1 Skolens avdelinger
Skolen har to avdelinger, lokalisert henholdsvis i Oslo og Kristiansand. Ved begge
avdelingene er det en avdelingsleder og nestleder. I Oslo er det Vigdis Gjervoldstad som er
avdelingsleder, i Kristiansand Jan Frithjof Bay Gundersen. I tillegg benyttes timelærere med
både fast engasjement og personer som kommer og underviser i enkelte mindre omfattende
temaer.
Avdelingen i Oslo er i samme bygget som Filadelfia Bibelskole i Oslo (FBO), som både har
en internasjonal linje og vanlig bibelskolelinje. For våre studenter gir det viktige impulser i et
ellers lite skolemiljø. I tillegg gir det lett tilgang til meget kvalifiserte timelærere.
Avdelingen i Kristiansand har høsten 2017 fått en lignende situasjon som avdelingen i Oslo,
ved at LEV-Bibelskole har etablert seg i samme bygning. Skolen opplever dett som mest
positivt, selv om begge skolene nok i noen grad "konkurrerer" om de samme studentene.
Studietilbudene er uansett så ulike at dette ikke bør bli noe problem.
4.2 Administrasjon
Skolens rektor, Helge Terje Gilbrant, var først ansatt ved skolen fra 1981 til 1985 og så fra
1992. Fram til 2006 var han på heltid, men er nå i en 50% stilling. Skolens rektor møter
studentene og er lett tilgjengelig på telefon og e-post. Studentene orienteres om sine
rettigheter og hvilke rutiner som skal følges i tilfelle det er noe de ønsker å klage på.
Skolens rektor har som hovedansvarsområde å forsikre seg om at avdelingslederne sørger for
gjennomføring av vedtatte planer og aktiviteter. Dernest er kontakten med departement,
direktorat, NOKUT, DBH-fagskolestatistikk og lånekasse viktige områder. Rektor skal
behandle klager fra studenter i henhold til vedtatte retningslinjer. Rektor er også
økonomiansvarlig. Rektor er fast innkalt til styremøtene, dog uten stemmerett. Rektor er også
sekretær for styret. Skolens administrasjon opplever kommunikasjonen med styret som god
og åpen.
Avdelingsledernes hovedansvarsområde er gjennomføringen av fagplanene med alt hva det
innebærer. De har også en viktig sosial funksjon overfor studentene. Avdelingsleder skal påse
at ikke avdelingen bruker mer penger enn vedtatt budsjett og har ansvar for å rapportere til
rektor i henhold til vedtatte rutiner.
4.3 Økonomi
Skolen leier fra høsten 2017 kontorplass til rektor i lokaler eid av Pinsemenigheten Salem
Sandefjord, som også er skolens eier. Leien er fastsatt til kr 5.000,- pr. md. ink strøm og
tilgang til konferanserom.
Skolens regnskap føres av KNIF-regnskap. Alle dokumenter behandles digitalt. Rutiner for
utbetalinger og økonomistyring er fullt ut tilfredsstillende. Skolens revisor er FGH Revisjon.
Skolens økonomi er tilfredsstillende og likviditeten er god.
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4.4 Prosessering
Skolen har minst 4 styremøter i året. Mellom møtene er det uformelle møter og samtaler
mellom styreleder og rektor. Skolens størrelse gir enkel oversikt og nærhet.
4.5 Konklusjon
Skolens styre opplever at MBS har nok både faglige og økonomiske ressurser til å sikre at
skolen drives på en måte som gir studentene et innholdsrikt og kvalitetsmessig godt år. Skolen
driver i samsvar med lover og regler og oppfyller NOKUT sitt krav til kvalitet.
Skolens styre er ikke klar over områder innenfor økonomi og administrasjon som krever
særlige tiltak.

MBS Styrets årsrapport 2017, publisert til DBH – Fagskolestatistikk 15. mars 2018

Menighetsbibelskolen

5

Side 18 av 28

Årsregnskap

Foreløpig
årsregnskap
Menighetsbibelskolen
2017
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Resultatregnskap
Fagskolens navn: Menighetsbibelskolen AS
Org.nr: 988 890 022
Note
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Offentlige tilskudd
Studieavgift
Leieinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønn og andre personalkostnader
Avskrivninger
Nedskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og -kostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Resultat av finansposter
Resultat før skattekostnad

1

2

3

01.01 - 31.12
2017
2016

3 262
619

3 173
495

897
4 778

577
4 245

12
2 077
23

12
2 115
14

2 532
4 644

2 016
4 157

134

88

14

20

14

20

148

108

148

108

148

108

148

108

Skattekostnad
Årsresultat
Disponeringer
Tilført annen egenkapital
Konsernbidrag
Andre disponeringer
Sum disponeringer
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Balanse - egenkapital og gjeld
Fagskolens navn: Menighetsbibelskolen AS
Note

31.12.2017

31.12.2016

C. Egenkapital
I. Innskutt egenkapital
Selskapskapital
Overkursfond
Sum innskutt egenkapital

807

807

807

807

II. Opptjent egenkapital
Fond for vurderingsforskjeller
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

1 618
1 618

1 470
1 470

Sum egenkapital

2 425

2 277

I. Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Statstilskudd - investeringsformål
Andre investeringstilskudd
Utsatt skatt
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser

0

0

II. Annen langsiktig gjeld
Konvertible lån
Obligasjonslån
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leierettsinnskudd
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld

0

0

D. Gjeld

III. Kortsiktig gjeld
Konvertible lån
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

32

204

131
265
428

133
606
943

Sum gjeld

428

943

2 853

3 221

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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Balanse - eiendeler
Fagskolens navn: Menighetsbibelskolen AS
Note
A. Anleggsmidler
I. Immaterielle eiendeler
Rettigheter, konsesjoner mv..
Utsatt skattefordel
Goodwill
Sum immaterielle eiendeler
II. Varige driftsmidler
Tomter
Bygninger og annen fast eiendom
Maskiner og anlegg
Kjøretøy
Anlegg under utførelse
Sum varige driftsmidler
III. Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Investeringer i annet foretak i samme konsern
Lån til foretak i samme konsern
Investeringer i tilknyttet selskap
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet
Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner og andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
B. Omløpsmidler
I. Varer
Varebeholdninger
Andre beholdninger
Sum varer
II. Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
III. Investeringer
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern
Markedsbaserte aksjer og obligasjoner
Andre finansielle instrumenter
Sum investeringer
IV. Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd
Kontanter og kontantekvivalenter
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende
SUM EIENDELER

31.12.2017

31.12.2016 DBH-referanse

0

EI.1
EI.2
EI.3
0 EI.4

41

EI.5
EI.6
64 EI.7
EI.8
EI.9
64 EI.10

0

EI.11
EI.12
EI.13
EI.14
EI.15
EI.16
EI.17
0 EI.18

0

EI.19
EI.20
0 EI.21

8
65
73

83 EI.22
93 EI.23
176 EI.24

0

EI.25
EI.26
EI.27
0 EI.28

41

2 739
2 739

2 981 EI.29
EI.30
2 981 EI.31

2 853

3 221 EI.32
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Kontantstrømoppstilling
etter den indirekte metode
Fagskolens navn: Menighetsbibelskolen AS
Note
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Periodens betalte skatt
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler
Ordinære avskrivninger
Nedskrivninger av anleggsmidler
Periodisert inntektsføring av tilskudd
Endring i varelager
Endring i kundefordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i pensjonsforpliktelse
Endring i andre avsetninger
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

31.12.2017

31.12.2016

148

108

22

14
78

40
-173

-42
102

-1
-278
-242

16
346
622

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer
Innbetalinger ved salg av andre investeringer
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

0

-66

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger av statstilskudd, husbank- og andre tilskudd
Utbetalinger av statstilskudd, husbank- og andre tilskudd
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld
Netto endring i kassekreditt
Innbetalinger av egenkapital
Tilbakebetalinger av egenkapital
Utbetalinger av utbytte
Innbetalinger av aksjonærbidrag
Innbetalinger av konsernbidrag
Utbetalinger av konsernbidrag
Andre innbetalinger ved finansieringsaktiviteter
Andre utbetalinger ved finansieringsaktiviteter
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

0

0

-242
2 981
2 739

556
2 425
2 981

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

-66
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Fagskolens navn: Menighetsbibelskolen AS
Automatisk genererte nøkkeltall
Nøkkeltall regnes ut automatisk på grunnlag av data i øvrige arkfaner i årsregnskapet. Tabellene skal
benyttes til videre databehandling og må derfor ikke endres.

Resultat:
Driftsinntekter
-herav offentlige tilskudd
-herav studie- og eksamensavgifter
Lønn og andre personalkostnader
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Årsresultat (etter skatt)
Balanse:
Anleggsmidler
Omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital
Langsiktig gjeld, inkl. avsetning forpliktelser
Kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital

Nøkkeltall:
Lønnskostnader som andel av totale driftskostnader
Resultatgrad (driftsresultat/driftsinntekter)
Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig gjeld)
Arbeidskapital (omløpsmidler - kortsiktig gjeld)
Egenkapitalprosent (egenkapital i % av totalkapital)
Gearing (kortsiktig gjeld/egenkapital)
Statstilskudd som andel av totale driftsinntekter
Studieavgifter som andel av totale driftsinntekter

Fra regnskap
2017
2016
4 778
3 262
619
2 077
2 567
4 644
134
148

4 245
3 173
495
2 115
2 042
4 157
88
108

41
2 812
2 853
2 425
0
428
2 853

64
3 157
3 221
2 277
0
943
3 221

45 %
3%
657 %
2 384
85 %
18 %
68 %
13 %

51 %
2%
335 %
2 214
71 %
41 %
75 %
12 %
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Fagskolens navn: Menighetsbibelskolen AS

Note 1 Spesifikasjon av offentlige tilskudd
Tilskudd fra Kunnskapsdepartementet
Tilskudd fra andre statlige organer
Tilskudd fra fylkeskommuner
Tilskudd fra kommuner
Sum offentlige tilskudd

Note 2 Lønn og andre personalkostnader
Lønninger
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Sykepenger og andre refusjoner
Andre ytelser
Sum lønnskostnader

01.0131.12.2017
3 262

01.0131.12.2016
3 173

3 262

3 173

01.0131.12.2017
1 705
195
267
60
-182
31
2 077

01.0131.12.2016
1 588
174
261
56
-6
43
2 115

4

4

Antall årsverk:
DEL II
Lønn og godtgjørelser til ledende personer
Rektor (gjelder også dersom rektor er tilsatt)
Daglig leder
Styreleder
Nestleder
Administrerende direktør
Godtgjørelse til øvrige styremedlemmer

Andre
godtgjørelser

Lønn
276

6

10

Fast godtgjørelse

Godtgjørelse pr.
møte

Styremedlemmer fra egen institusjon
Eksterne styremedlemmer
10
Styremedlemmer valgt av studentene
Varamedlemmer for styremedlemmer fra egen institusjon
Varamedlemmer for eksterne styremedlemmer
Varamedlemmer for studenter
Lønn og godtgjørelser til ledende personer oppgis i kroner for regnskapsåret 2017. For
styremedlemmer som har fast godtgjørelse, oppgis godtgjørelsen for regnskapsåret 2017. Når det
gis godtgjørelse pr. møte, oppgis satsen pr. møte.
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Fagskolens navn: Menighetsbibelskolen AS
Note 3 Andre driftskostnader

Husleie
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler
Felleskostnader1)
IKT-kostnader
Revisjonstjenester
Kjøp av undervisningstjenester
Konsulenttjenester og andre kjøp av tjenester
Markedsføring
Forsikringer
Reise- og møtekostnader
Øvrige andre driftskostnader
Sum andre driftskostnader
Kostnadsført revisjonhonorar
Lovpålagt revisjon
Andre attestasjonstjenester
Annen bistand
Sum

31.12.2017
386
95

31.12.2016
386
4

48
36
351

36
34
328

76
1
1 244
294
2 532

91
3
710
424
2 016

31.12.2017 31.12.2016
36
34

36

34

1) Her spesifiseres den andelen av eventuelle felleskostnader som angår fagskolens virksomhet.
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Fagskolens navn: Menighetsbibelskolen AS
Note 21 Særskilt resultatregnskap for akkrediterte og ikke akkrediterte studietilbud m.v.
Andre
studietilbud

Akkrediterte
studietilbud

Driftsinntekter
Offentlige tilskudd
Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønn og andre personalkostnader
Avskrivninger
Nedskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og -kostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Resultat av finansposter
Resultat før skattekostnad

3 262
619
897
4778

Annen økonomisk
aktivitet

0

0

2 532
4644

0

0

134

0

0

14

0

0

148

0

0

148

0

0

0

0

12
2 077
23

14

Skattekostnad
Årsresultat
Disponeringer og overføringer av årsresultat
Tilført annen egenkapital
Konsernbidrag
Andre disponeringer
Sum disponeringer

148

148
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Skolens ledelseskommentar

Ledelseskommentar fra Menighetsbibelskolen AS
— Året 2017, avgitt 15. februar 2018
Kortfattet beskrivelse av institusjonens formål
Menighetsbibelskolen (MBS) er en fagskole som tilbyr et Årsstudium i menighets- og
misjonsarbeid. Skolen ble dannet i 1976, da med et tre måneders bibelkurs. Fra 1981 ble vi en
offentlig godkjent bibelskole (Regel 6a) og startet samtidig opp med vårt ettårige
studietilbud. Sommeren 2005 fikk vi vår NOKUT godkjenning som fagskole. Skolen driver
desentralisert, d.v.s. at vi har to avdelinger med studenter, den ene lokalisert i Oslo, den andre
i Kristiansand. Det er meldt til NOKUT og Lånekassa at de to andre studiestedene som
opprinnelig var godkjent, henholdsvis Vennesla og Sandefjord, ikke er i bruk og ikke
planlegges å starte opp.
MBS har til hensikt å utdanne fremtidige og nåværende ledere for arbeid i menigheter,
organisasjoner og andre relevante stillinger i samfunnet, både i Norge og i andre land. Skolen
har også et fokus på å utdanne mennesker til frivillighetssektoren.
MBS er organisert som et AS og registrert i Brønnøysundregistrene med
org.nr.: 988 890 022. Alle aksjer eies av Pinsemenigheten Salem, Sandefjord, som også var
eneeier før skolen i 2004 ble etablert som aksjeselskap.
Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige
regnskapsstandardene med opplysning om eventuelle avvik
Regnskapet er avlagt i samsvar med gjeldene standard og god regnskapsskikk. Skolen bruker
både regnskapsfører og registrert revisor som ikke har noen tilknytning hverken til skolen
eller dens eier. Tallene som i dag er tilgjengelig er foreløpige da regnskapet ikke er revidert.
Omtale av vesentlige endringer i resultat- og balanseposter i forhold til tidligere
årsregnskap,
Det er ingen vesentlige endringer i resultat- og balansepostene.
Skolens foreløpige regnskap for 2017 viser et overskudd på kr 148.000,-. Utgiftene ved
skolen har også dette året hatt en ster økning, fra kr 4.245.000,- til kr 4.778.000,-. Skolens
likviditet er fortsatt god, men omløpsmidler gikk ned fra kr 3.157.00 til kr. 2.812.000,Skolen er tilfreds med den likviditet skolen nå har og ser ikke behov av å styrke
egenkapitalen.
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Omtale av vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap,
Skolen har hatt betydelig økning av både inntekter og utgifter. Budsjettering og gode
regnskapsrapporter har gitt skolens ledelse god oversikt slik at vi har beholdt god kontroll
over virksomheten.
Gjennomføringen av budsjettet med vekt på prioriterte oppgaver i tildelingsbrevet.
Utviklingen i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet skal omtales
Skolen har så langt styret forstår ikke andre pålagte primær oppgaver en på en så god måte
som mulig å drive skolens etter den godkjente studieplanen. Dette formålet er fullt ivaretatt.
Gjennomførte investeringer i perioden og planlagte investeringer i senere perioder
Skolen har ikke foretatt noen store investeringer. Som regnskapet viser eier skolen ingen
bygninger eller kjøretøy, alt ved skolens virksomhet er knyttet til å betjene studentene på en
best mulig måte. Vi har ingen planer om store investeringer.
Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader:
Skolen ble godkjent så tidlig som august 1981 og som fagskole august 2005. Vi har en god
rutine og stor trygghet i å beregne både inntekter og utgifter. Med den likviditet som vi i dag
har ser vi ikke noen spesielle utfordringer som vil true vår mulighet til å gi studentene et godt
studietilbud. Skolen hadde i 2016/17 et betydelig høyere studentantall enn hva statstilskuddet
skulle tilsi, vi har fremdeles et høyere studentantall enn statstilskuddet skulle tilsi, men ikke
lenger i like stor grad. Dersom vi hadde hatt et større tilskudd er det svært sannsynlig at også
studentantallet ville vært større.
Den største usikkerheten for skolens videre drift er knyttet til at statstilskuddet fra 1. januar
2018 skal gå via fylket. Skolen forventer at Stortingsvedtaket om tilskudd til tidligere kapittel
6 skoler som konverterte til fagskoler blir opprettholdt.

Sandefjord, 15. februar 2018

Helge Terje Gilbrant
Rektor og daglig leder
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